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Varför bör man mäta blodtrycket?

 Definitionen av hypertoni baseras på den blodtrycksnivå där 
man tydligt ser att fördelarna med behandling överväger 
riskerna, baserat på dokumentation från kliniska prövningar.

 Såväl mottagningsblodtryck, hemblodtrycksmätning som 
ambulatorisk blodtrycksmätning är kopplade till flertalet 
kardiovaskulära sjukdomar:
 Stroke

 Hjärtsvikt

 Njursvikt

 Perifer artärsjukdom

 Hjärtinfarkt

 Plötslig död

 Förhållandet mellan blodtrycksnivå och risk för 
kardiovaskulära händelser ses i alla åldrar. 

 Målet med behandling av högt blodtryck är att minska risken 
för utveckling av hjärt-/kärlsjukdom.



Definition av hypertoni

Den diagnostiska blodtrycksgränsen är oförändrad

Gränsen för hypertoni vid traditionell blodtrycksmätning på mottagning är 

fortfarande: 140/90 mm Hg

 Hypertoni grad 1: 140-159/90-99 mm Hg

 Hypertoni grad 2: 160-179/100-109 mm Hg

 Hypertoni grad 3:   ≥ 180/110 mm Hg

 Högt normalt blodtryck: 130-139/85-89



Hypertoni



 Tidigare har målet varit att sänka blodtrycket under 

diagnostisk gräns, alltså < 140/90 mm Hg.

 Första steget är fortfarande att sänka blodtrycket < 

140/90 mm Hg, men hos många patienter finns 

ytterligare behandlingsvinst att hämta in med 

ytterligare sänkning av blodtrycket – målblodtryck

ska definieras för den enskilda patienten.

Efter diagnos – definiera målblodtryck



 Hos individer < 65 år rekommenderas systoliskt 
målblodtryck mellan 120-129 mm Hg till de flesta.

 Hos individer > 65 år rekommenderas systoliskt 
målblodtryck mellan 130-139 mm Hg, förutsatt att 
behandlingen tolereras väl – viktigt att noggrant 
följa upp detta.

 Hos samtliga bör det diastoliska målblodtrycket
vara < 80 mm Hg, förutsatt att behandlingen 
tolereras väl.

Målblodtryck i olika grupper



Bakgrund till sänkta målblodtrycksnivåer

Tabell: ESC/ESH Guidelines for the management of hypertension 2018
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Debatt om nya rekommendationer

Läkartidningen oktober 2018, medicinsk 
kommentar: ” Trots överväldigande 
evidens för behandling har mindre än 50 
procent av alla patienter med behandlad 
hypertoni ett systoliskt blodtryck <140 
mm Hg.” (Anders Gottsätter, Lund, Jonas 
Spaak, Danderyds sjukhus)

Läkartidningen oktober 2018, debatt: ”I dag uppnår 
alltför få patienter målblodtrycket <140 mm Hg. Större 
fokus behöver läggas på dem. Vi är bekymrade över 
att de nya europeiska hypertoniriktlinjerna är alltför 
komplext utformade för att på ett effektivt sätt tas 
upp i primärvården, där de flesta hypertonipatienter 
sköts idag.” (Mattias Brunström, Bo Carlberg, Umeå 
Universitet)

Läkartidningen april 2019, medicinsk 
kommentar: ” Ett flerårigt expertarbete 
ligger bakom de nya europeiska riktlinjerna, 
och någon anledning att väsentligt avvika 
från dem på nationell nivå föreligger inte.” 
(Keith Eliasson, docent, njurkliniken, KI Sthlm)
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En idealisk blodtrycksmätning på mottagning
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nivå med hjärtat

Vid första mätning bör det ske i 
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Stående BT om första mätning eller 

patient med risk för ortostatisk

hypotoni (t ex äldre)



 Det finns normalt en viss variation i blodtrycket, och 
diagnosen hypertoni bör som regel inte baseras på en 
enda mätning på mottagning – om inte blodtrycket är 
markant förhöjt (t ex hypertoni grad 3), eller att det finns 
tydliga tecken på hypertoniorsakad organskada 
(hypertension mediated organ damage, HMOD).

 Antal mätningar beror på graden av hypertoni:

 Mer tydligt förhöjda blodtrycksvärden (grad 2 eller mer) 
kräver färre upprepade mätningar för ställande av 
diagnos (förslagsvis dagar-veckor)

 Vid grad 1 kan man mäta under något längre tid 
(förslagsvis månader).

När ska diagnosen hypertoni sättas?



Hemblodtrycksmätning respektive 24-timmars 
blodtrycksmätning

 Diagnostisk gräns vid hemblodtrycksmätning: ≥ 135/85 mm Hg 
(medelblodtryck av mätningar morgon och kväll under 3-7 dagar)

 Diagnostisk gräns vid 24-timmars blodtrycksmätning: 
≥ 130/80 mm Hg (medelblodtryck över hela dygnet) 
≥ 135/85 mm Hg (medelblodtryck dagtid)

≥ 120/70 mm Hg (medelblodryck nattetid)

Fördelar
 Möjlighet att identifiera vitrockshypertoni

 Flera studier under senare år indikerar att hemblodtrycksmätning/24-timmars 
blodtrycksmätning bättre kan förutsäga kardiovaskulär morbiditet och 
mortalitet än mottagningsblodtryck.

Blodtrycksmätning utanför mottagning



Exempel på tillfällen när det kan vara särskilt lämpligt med 

hemblodtrycksmätning respektive 24-timmars 

blodtrycksmätning:

 När mottagningsblodtrycket uppvisar en stor variabilitet

 Vid terapiresistent hypertoni

 Vid markant förhöjda mottagningsblodtryck utan förekomst av 

HMOD.

Blodtrycksmätning utanför mottagning



Blodtrycksmätning utanför mottagning

”Egenblodtrycksmätning” på mottagning – ”unattended

office-BP”:

 Det vetenskapliga underlaget som klargör sambandet 

mellan traditionellt mottagningsblodtryck och 

egenblodtrycksmätning på mottagning är litet. 

 Evidensen för att prognostisera risk för kardiovaskulär 

sjukdom är mycket begränsat när det gäller 

egenblodtrycksmätning.

 Tillgänglig evidens indikerar att systoliska 

blodtrycksvärden ligger 5-15 mm Hg lägre vid 

egenblodtryck jämfört med traditionellt 

mottagningsblodtryck. 



Efter att hypertonidiagnos ställts

Ref: 2018: ESC and ESH Guidelines, Journal of Hypertension 2018;36:1953-2041.

European Society of Cardiology (ESC)/European Society of Hypertension (ESH).



Livsstilsförändringar – fysisk aktivitet



Preparatval vid nyinsättning

 I de nya riktlinjerna förespråkas 

kombinationsbehandling

vid nyinsättning av blodtryckssänkande 

behandling till flertalet patienter.

 ACE-hämmare/kalciumflödeshämmare eller

ACE-hämmare/tiaziddiuretikum

är den kombination som lyfts fram i första hand.

Farmakologisk behandling



 Vid okomplicerad hypertoni är de gynnsamma 
effekterna på insjuknande i hjärt-/kärlsjukdom 
likartade för läkemedelsgrupperna ACE-hämmare, 
angiotensinreceptorblockerare, kalciumantagonister 
och tiazider. 

 Om man ej uppnår målblodtryck med kombination av 
två preparat rekommenderas trippelbehandling med 
RAS-blockad, kalciumflödeshämmare, 
tiaziddiuretikum.

 De olika blodtryckssänkande läkemedlen sänker 
blodtrycket ungefär lika mycket – upp till 10/5 mm Hg

Farmakologisk behandling



 Vid ställningstagande till målblodtryck hos äldre är det viktigt 

att tänka på att studierna gällande farmakologisk 

blodtryckssänkande behandling hos patienter

> 80 år är gjorda på relativt friska personer. Multisjuklighet och 

känslighet för biverkningar kan motivera annat målblodtryck. 

 Systoliskt blodtryck bör ej sänkas under 120 mm Hg, då 

riskerna överväger nyttan under denna blodtrycksnivå.

 Systoliskt blodtryck bör ej sänkas under 130 mm Hg hos de 

mest sjuka äldre. 

Viktigt att tänka på!



Huvudbudskap

• Hypertoni definieras med samma blodtrycksgränser som 

tidigare, men efter att diagnosen hypertoni ställts 

rekommenderas definition av målblodtryck som hos 

många patienter ligger lägre än tidigare gräns 140/90 

mm Hg.

• Vid nyinsättning av blodtryckssänkande medicinering 

lyfts kombinationsbehandling fram till alla patienter.

• Ökat stöd för hemblodtrycksmätning och 24-timmars 

blodtrycksmätning – användning som komplement till 

mottagningsblodtryck.


